
Schooltoneel  

De tijd vliegt, dat is zeker!  

De Heilig  Hartschool en de Broederscholen spelen  

een nieuw toneelstuk: 'Rikske de 5de',  

een bewerking van 'Henry V' van William Shakespeare. 

  

Net als vorige keer spelen ook nu weer leerlingen,  

ouders en leerkrachten van verschillende scholen mee!  

Een koning sterft, het volk heeft het lastig,  

iedereen wil de hoofdrol spelen en chaos is troef. 

Freddy Poeck, regisseur en zelf ook acteur,  

is met deze groep aan de slag gegaan. 

 

Er wordt gespeeld in de Stadsschouwburg:  

- Vrijdag 02/02/2018 om 20.00 uur 

- Zaterdag 03/02/2018 om 20.00 uur  

- Zondag 04/02/2018 om 15.00 uur  

  

Tickets te bestellen via tickets@broeders.be:   

volwassenen (€10) , -18 (€8).  

Of (voor meer info) ook bij Nathalie Pannier. 

Hopelijk tot dan!  

Proficiat aan de vormelingen die mee 

hielpen aan de actie van Vredeseilanden: 

Op zaterdag verzamelden ze € 2578,36. 

 

Zondag gaf u € 131, - bij de omhaling 

en werd er nog eens aan € 184,50 gekocht. 

 

Veel dank!! 

Welkom op zondag 04 februari 

voor de Lichtmisviering. 

 

 

 

Welkom op zondag 11 februari 

voor de viering Liefde blijft! 

4e zondag b-jaar 
28 januari 2018 
                     
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn  
waar de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Wij, gewone mensen 

hier samen om te bidden en te vieren. 
 

Wij, verlegen zoekend naar een nieuw geloof 

vol verlangen naar een nieuwe samenleving. 
 

Wij, mensen, die met zo goed als niets, 

toch toekomst willen helpen scheppen 

iets nieuws willen helpen geboren worden, 

en die tegelijkertijd weten 

dat niets nieuws begint 

zonder tegenstand, lijden en pijn. 
 

En toch… bidden wij… tot U 

om uw nabijheid in ons leven. Amen. 
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Gloria 

 

Openingsgebed 

Levende God,  

steeds opnieuw spreekt Gij tot ons  

bij monde van profeten. 

Door hen roept Gij ons op  

om de wereld om te vormen  

tot een Rijk waar mensen mogen samenleven  

in gerechtigheid en vrede. 

Inspireer ons, 

dat vragen wij U in Jezus’ naam,  

uw Zoon en Mens onder ons. Amen.    
 

Inleiding op de lezingen 
Woorden die gesproken worden in naam  

van de Heer, worden waarheid. 

Waar Jezus spreekt, gebeurt bevrijding. 
 

Eerste Lezing Deuteronomium 18, 15-20 

 

Lied 

Onthul ons dan Uw Aangezicht,  
uw Naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
  
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt,  
tot alles is volbracht. 
 

Evangelie  Marcus 1, 21-28 

 

Homilie 

 

 

 

 

 

Lied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

  

 

Zondag 4 maart 2018 om 15u00 
Benefietconcert 'Armoede in eigen buurt' 

in de Sint-Jozefkerk tvv Welzijnszorg en 

Welzijnsschakel Tereken en Vlos. 

In samenwerking met: 

-Harmonie De Toekomst o.l.v Henri De Roeck. 

-Solisten: André Wauters en Luna De Mol. 

-Gitaarensemble SAMWD o.l.v. Karel De Maeyer. 

-Zang: Ellen Wauters 

-Organist Matteo Balliauw. 

-Vocaal ensemble SAMWD o.l.v. Godfried  

                                              Van De vijvere 

-Jeugdensemble De Kunstvrienden 

 en JeugdOrkest Waasland o.l.v Simon en Niels 

-Woord: leerlingen Scholen Da Vinci  

-Dans: Silke Hamers 

 

Kaarten aan € 8, - 

 

Na het concert wordt u graag  
een drankje aangeboden aan vrije bijdrage. 
 



Inleiding tot de communie 

Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd. 
Ja, dan schouwen wij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt. 
  
Communie 

Gebed 

In Jezus, de Mensenzoon,  

vol van mededogen,  

bewogen om mensen,  

zich verzettend tegen aangedaan lijden,  

zich verzettend tegen liefdeloze wetten en regels   

zijt Gij gekomen, God. 

Door Hem hebben wij een vermoeden gekregen  

van uw goedheid,  

van uw wil om het goede te bevorderen. 

Gij wilt de kracht van alle mensen bundelen  

opdat uw Rijk gestalte krijgt. 

Wij bidden U: mag het goede in ons versterkt 

worden, geïnspireerd door Jezus Christus,  

uw Zoon en Mens onder ons. Amen. 

 

Om in stilte te lezen 

"De spiritualiteit van de fiets" Piet Raes. 

 

'Ga'… zegt u ons op elke bladzijde van het 

evangelie. Om op uw lijn te blijven, moeten we 

vertrekken,  

ook als onze luiheid ons smeekt om thuis te blijven. 

U heeft ons tot een merkwaardig evenwicht 

geroepen, een evenwicht dat slechts tot stand kan 

komen en kan blijven in een beweging, in een elan. 

Een beetje zoals een fiets die slechts rechtop blijft  

als hij rijdt, zoals een fiets die tegen de muur blijft 

steunen zolang we er niet opgestapt zijn om er met 

flinke vaart mee op de weg vandoor te gaan.  

De realiteit waarin wij leven,  

is soms duizelingwekkend onzeker. 

Uit: "Betoverd door God.  

 Het leven en werk van Madeleine Delbrel". 

Voorbeden 

Voor wie gezien worden:  

populair, befaamd om hun woord 

of hun prestaties,  

bidden we 

dat zij aandacht hebben voor wie klein is  

en geen hoog aanzien heeft. 

Voor hen die ongezien en ongeacht goed doen,  

die anderen opzoeken en hun kracht geven, 

bidden we 

dat zij bemoedigd mogen worden  

en mensen naast zich weten. 

Vader van alle mensen … 
 
Voor de mensen in ons midden  

die af te rekenen krijgen met ziekte,  

ongeluk, overlijden of welke beproeving ook, 

voor hen die angstig zijn of wanhopig, 

bidden we: 

Vader van alle mensen … 
 

Voor hen die uit het zicht  

van onze samenleving verdwijnen: 

gevangenen,  

mensen in psychiatrische instellingen, 

mensen zonder papieren, 

bidden we: 

Vader van alle mensen … 
 
Voor hen die bezeten zijn door macht en bezit,  

of in de ban van jaloezie of verbittering, 

bidden we om kracht tot bevrijding: 

Vader van alle mensen … 
 
Geloofsbelijdenis 

Eén God 

die gemaakt heeft 

wat zichtbaar en onzichtbaar is, 

de wereld en wat er leeft. 

  

Jezus, gezalfd en kind van God. 

God, licht en waarheid, 

mens geworden zoals wij. 

Geboren uit Maria, geboren vol van Geest. 

Voluit geleefd tot aan het einde, 

vermoord en toen begraven. 

  

De derde dag, zoals geschreven staat, 

de dood getart en opgestaan 

om te leven voor altijd. 

 

 



Zijn Geest geeft leven  

en spreekt het juiste woord in talloze profeten. 

Roept mensen op om Gods weg te blijven gaan, 

weg van zonde, weg van dood, 

naar leven in zijn rijk. 

  

Dat rijk zal nooit ten onder gaan. 

We mogen leven voor altijd. Amen. 

  
Gebed over de gaven 

God, die elk van ons aanspreekt,  

leer ons breken en delen.  

Doe ons naar anderen gaan  

en daarbij uitkijken naar de minsten  

en de meest vervreemden.  

Moge zij in het centrum staan van ons gebed. 

Amen. 

 

Dankgebed bij brood en wijn van leven 

God, wij danken U omdat Gij  

een God van liefde zijt, die oog en hart heeft 

voor ons, zoekende mensen. 

 

Wij danken U omdat Gij de naam  

van elke mens geschreven hebt 

in de palm van uw hand. 

Wij danken U omdat Gij  

herkenbaar zijt in elke goede mens. 

 

Gij zijt de hand op onze schouder, 

de stem die ons moed inspreekt  

of tactvol corrigeert. 

In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 

die ons vergeven en aanmoedigen, 

mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 

Als liefde ook ons hart beroert, 

onthullen wij  iets van uw gelaat. 

Omdat wij dit mochten ontdekken, zingen wij: 

Wij danken U voor Jezus, de Christus, 

de man uit Nazareth, 

die U 'Abba' zijn lieve Vader, noemde. 

Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 

als toen Hij op onze aarde was. 

 

Gedreven door gerechtigheid en goedheid 

bouwde Hij een huis voor U onder ons 

Door wie Hij was 

mogen wij uw Aangezicht aanschouwen. 

 

Vooral in de nacht,  

die de laatste van zijn leven werd, 

heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld. 
(instellingswoorden). 

 

Als door 't lied van de armen  
ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd. 
Ja, dan schouwen wij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt. 
 

Vader, wij zijn U dankbaar 

omdat wij rond deze tekenen  

van brood en beker 

Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest 

opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, 

hoe onvolkomen ook. 

 

Geef dat wij elkaar waarderen, 

niet blind zijn voor de mens naast ons, 

of doof en onverschillig voor zijn nood. 

 

Daarom willen wij ook bidden  

voor hen die gestorven zijn. 

Zoveel mensen, die al dan niet bij naam worden 

genoemd en herdacht (…). 

Voor hen en ons willen wij bidden  

met de woorden van Jezus. 

 

Onze Vader  

 

Bidden om vrede 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd. 
Ja, dan schouwen wij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt. 
 

Dankbaar zijn wij U, 

God om de hand die ons uw vrede schenkt. 
 

Geven wij elkaar een hand, een teken  

van zijn vrede. 


